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     ELEKTROMOS KAPCSOLÓHÁZ  
  

 
HELYE:  Szentendre 

     

  Létesítmény megnevezése: 

elektromos szekrények részére kapcsolóház   

      

  

Építtető: Szentendre Város Önkormányzata  

cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.  
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Tartószerkezeti, épületgépészet, villamos, villámvédelem, zajrezgés     

elleni védelmi megoldások: 

Tartószerkezeti és szerkezeti műszaki leírás: 

 Megvalósítás és minőség: 

Első-osztályú építési anyag kerül beépítésre. Az anyagokra a minőségi 

tanúsítványt be kell szerezni,- amelyet az eladó cég biztosít. 

Az építkezésnél a szakszerű kivitelezést és a szükséges kötési időket be 

kell tartani. A megvalósítás szakágankénti ütemezéssel történik,- előzetes 

egyeztetés alapján. Az építkezésnél építési napló vezetése kötelező. 

Az építési engedélyben közölteket be kell tartani. 

Földmunka: 

Az alapárok III o. talajban kerül kiásásra. A terven jelölt alapozási 

mélységet tartani kell.  

Alapozás: 

Vb. szerkezettel készül, lábazat alul felül 2-2db átm 12mm hosszanti 

betonacél szereléssel, B-500Bminőséggel.  Kengyelek átm 8mm 25cm-

ként B.500B minőségű 

Erre jön rá a 12cm vtg. szerelőbeton rácshálós vasalással. Rácsháló 

átm.8mm 150/150mm rácsháló lyukmérettel. Átfedés min 30-40cm  

Födémszerkezet:  

monolit vb födémszerkezet, betonacél szereléssel, alsó vasalat átm12mm 

B500B, felül átm 10mm B500B, vb födém vtg. 16cm 

  Külön megrendelésre készül el a födém statikai terve. 

Rétegrendje: 

A mellékelt kimutatás szerint.  

 

Szigetelés:  talajnedvesség elleni szigetelés készül vízszintesés 

függőleges felületen ragasztott kivitelben. 

Tetőszerkezet:  lapostető 

 Tetőhéjazat: acéllemez fedés  

   

Felmenő falazat: A külső főfal 30cm vtg. I.oszt. POROTHERM 30 NF 

blokktéglából készül  

   Habarcs minősége: TM hőszigetelő habarcs 

Szerelőbeton: 12cm vtg. rácsháló szereléssel átm 8mm B.500B 
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rácsosztás 150/150mm, 

Nyílászárók: acél biztonsági ajtó  

  

Nyílásáthidalók: monj. vb  áthidaló szerkezet 

Vb. koszorú:            monolit vb. szerkezettel készül.   

Hosszanti betonacél átmérő alul-felül 2-2db átm.12 mm B.500B 

minőségben. 

  Kengyelek átmérője 8 mm. 

  Betonacél minősége B.500B 

Az épület külső felületén lévő nyílásáthidalások és a vb. koszorú 

külső felületén 3-5 cm vtg. HERTEKTA hőszigetelő 

lap helyezendő el. /A kisméretű téglából készült 

eléfalazás nem megfelelő ! / Építtető és kivitelező ragaszkodik 

a vb. koszorú feletti fa födémszerkezet megépítéséhez. Ebben az esetben 

fokozott figyelmet és gondos kivitelezés szükséges a hőhidak elkerülése 

érdekében. 

   

Belső vakolat: simított kivitelben, kétszeri fehér meszeléssel. 

  A végleges falfelületek festése a kivitelezés befejezését követően,- 

Egy-két év múlva következik be. A festés nem lehet műanyag alapú,-a 

vakolat és falazat pára kiszellőzését biztosítani kell. 

     

Külső vakolat: alapvakolat felett,- vékony nemes vakolat  

 

Lábazat: Lábazati cem. hab lábazati vakolat,- vékony vödrös kiszerelésű 

bevonattal. Speciális lábazati vakolóanyaggal készül a borítása,- 

vékonyvakolatként 

   

Padlóburkolatok: terven jelöltek szerint készül 

teraszon és lépcsőkön csúszásmentes lapburkolat, helyiségben 

antisztatikus gumilemez padlóburkolat. 

 

 

Épület gépészet: 

A helyiségben átszellőztetés szükséges. 
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Keresztirányú szellőzés,- szükséges biztonsági rács és acélháló 

beépítéssel. 

Tűzvédelem: 

poroltó készülék a helyiség külső oldalán az elektromos 

tüzek oltására. 

 

 

 


